Narapidana merupakan bagian dari masyarakat. Mereka berasal dari masyarkat dan
kembali ke sana. Dengan memberikan perlindungan dan perawatan bagi narapidana
yang terinfeksi HIV, berarti kita turut melindungi dan merawat masyarakat.1
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Pembukaan
Di banyak negara tingkat infeksi HIV narapidana+

■

tergolong tinggi dan semakin banyak

jumlah narapidana yang membutuhkan perawatan, pengobatan, dan dukungan terkait HIV,
termasuk terapi antiretroviral (ART). Walaupun penjara seringkali dipandang terisolasi dari
masyarakat, permasalahan layanan kesehatan lapas dalam menanggapi narapidana yang
terinfeksi HIV memiliki dampak yang besar bagi perawatan mereka yang terinfeksi HIV atau
menderita AIDS di luar tembok penjara secara keseluruhan.
Tulisan ini mengulas beberapa permasalahan utama berkenaan dengan penanganan HIV
dalam penjara. Menyediakan akses ART bagi mereka yang membutuhkannya dalam penjara
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merupakan sebuah pekerjaan sulit, namun sifatnya perlu dan dapat dilakukan. Ketika
perawatan dan akses pengobatan tersedia, para narapidana memberikan respon yang baik.
Data dari berbagai negara maju menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam penjara dapat
sama atau lebih tinggi dari pasien di luar penjara, dan menegaskan betapa pentingnya
perencanaan yang matang menjelang kembalinya narapidana ke masyarakat selepas masa
tahanan. Usaha besar harus dilakukan guna memastikan bahwa pasien di negara berkembang
dan negara dalam masa transisi dapat mengambil manfaat dari pelbagai upaya yang sedang
berlangsung untuk memperluas akses ART.

Epidemi Ganda—HIV dan Pemenjaraan
Prevalensi HIV dalam Penjara
Secara keseluruhan, tingkat infeksi HIV pada populasi narapidana lebih tinggi dari pada
populasi umum:



Di Eropa Barat, tingkat infeksi HIV tinggi ditemukan dalam penjara di negara-negara
Eropa bagian selatan seperti Portugal dan Spanyol, yang melaporkan tingkat infeksi
masing-masing sebesar 20 dan 14 persen. 2



Di Amerika Serikat, terdapat banyak penjara yang memiliki prevalensi di bawah 1 persen,
meskipun terdapat beberapa yang mendekati atau melebihi 7 persen untuk narapidana
pria, dan 15 persen untuk narapidana wanita. 3



Di Kanada telah dilaporkan prevalensi antara 1 dan 11,9 persen. 4



Pada negara-negara Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet, prevalensi HIV pada
narapidana sangat tinggi terutama di Rusia dan Ukraina, begitu juga dengan Lithuania,
Latvia dan, Estonia.5 Di Rusia, pada akhir 2002 jumlah orang yang hidup dengan
HIV/AIDS yang terdaftar pada sistem peradilan melebihi 36.000 jiwa, atau kira-kira 20
persen dari kasus HIV yang diketahui. 6



Di Amerika Latin, prevalensi narapidana di Brazil dan Argentina dilaporkan sangat tinggi,
dengan berbagai penelitian menunjukkan tingkat infeksi antara 3 sampai 20 persen di
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Brazil dan 4 sampai 10 persen di Argentina. Prevalensi tinggi juga dilaporkan di negara
Amerika Latin lainnya termasuk Meksio, Honduras, Nikaragua, dan Panama. 7


Di India, suatu penelitian menemukan bahwa tingkat infeksi paling tinggi terjadi pada
narapidana wanita, yaitu pada kisaran 9,5 persen. 8



Di Afrika, sebuah penelitian di Zambia menemukan tingkat infeksi sebesar 27 persen. 9 Di
Afrika Selatan, tingkat infeksi di penjara pada 2002 diperkirakan sebesar 41 persen. 10

Transmisi HIV diPenjara
Sebagian besar narapidana yang hidup dengan HIV atau AIDS terinfeksi di luar lapas/rutan
sebelum memasuki masa hukuman. Namun, berbagai penelitian menemukan maraknya
penggunaan napza suntik dalam penjara di berbagai negara, dan pemenjaraan juga
meningkatkan risiko penularan HIV bagi pengguna napza suntik (penasun) yang kerap
menyuntik dalam penjara.

11

Hal ini terjadi karena mereka yang menyuntik napza dalam

penjara hampir selalu bertukar alat suntik, yang merupakan cara sangat efisien dalam
mentransmisikan HIV. Karena lebih sulit untuk menyelundupkan jarum dan alat suntik dari
pada menyelundupkan napza, akibatnya jarum dan alat suntik sangat langka dalam penjara.
Seringkali hanya sedikit jarum suntik yang beredar pada populasi besar narapidana yang
menyuntik napza. Pada banyak kesempatan 15 sampai 20 orang akan menggunakan peralatan
suntik yang sama. 12
Aktivitas seksual pada umumnya dianggap faktor risiko yang kurang berperan dalam
penularan HIV dalam penjara dibandingkan dengan berbagi alat suntik. Bagaimanapun juga,
aktivitas seksual terjadi dalam penjara dan memberikan peluang risiko terpapar HIV bagi para
narapidana.
Prevalensi dari berbagai perilaku berisiko ini, ditambah dengan kurangnya akses
pencegahan di banyak penjara, dapat berakibat pada penyebaran HIV yang sangat cepat.
Beberapa negara telah menunjukkan indikasi awal bahwa transmisi HIV ekstensif akan terjadi
dalam penjara. DI Thailand, ledakan epidemi HIV pertama dimulai pada populasi penasun
dalam penjara-penjara Bangkok pada 1988. Enam penelitian yang dilakukan di Thailand
menemukan bahwa riwayat pemenjaraan berhubungan sangat erat dengan infeksi HIV yang

3

Penjara dan Penanganan HIV

tinggi.13 Ledakan infeksi tinggi HIV yang bermuara di penjara juga didokumentasikan di
tempat lain.14 Contohnya seperti di Skotlandia, 15 Australia,16 Rusia, 17 dan Lithuania. 18
Epidemi Pemenjaraan
Peningkatan signifikan populasi penjara terjadi bersamaan dengan munculnya wabah HIV.
Pada 2003, para ahli memperkirakan bahwa 8,75 juta orang dipenjarakan di seluruh dunia.
Dari jumlah ini, setengahnya terdapat di Amerika Serikat, Cina, dan Rusia.19 Pada banyak
belahan dunia pertumbuhan populasi penjara yang sangat tinggi disebabkan oleh
meningkatnya penerapan hukum napza dalam upaya membatasi persediaan dan penggunaan
napza ilegal. Di Amereka Serikat saja, populasi penjara meningkat sebesar 239 persen dalam
kurun 1980 – 1995, dan pemenjaraan yang terkait dengan penggunaan napza menyumbang
proporsi 30 sampai 60 persen dari peningkatan ini. 20
Sebagai akibat dari jumlah besar narapidana yang dihukum karena pelanggaran hukum
terkait napza ini, karakteristik demografi dan epidemiolgi populasi penjara di banyak negara
menjadi sangat berbeda dengan karakteristik dua dekade lampau. Mencerminkan sifat
tindakan pidana yang dihukum, individu-individu dalam penjara mempunyai prevalensi
ketergantungan napza yang tinggi, gangguan mental, dan penyakit menular termasuk HIV.21
Di kebanyakan negara, dengan pengecualian negara-negara dengan epidemi HIV
heteroseksual, tingkat prevalensi HIV di penjara erat kaitannya dengan tingkat infeksi HIV
pada penasun di masyarakat dan proporsi narapidana yang dihukum karena tindak pidana
terkait napza.
Pemenjaraan bukanlah hal asing bagi penasun. Pada suatu penelitian skala nasional di
Amerika Serikat diebutkan, sekitar 80 persen dari 25.000 penasun pernah mengalami hidup di
penjara.22 Dalam satu penelitian mengenai perilaku risiko penasun di 12 kota oleh WHO,
sekitar 60 sampai 90 persen responden menyatakakan memiliki riwayat pemenjaraan sejak
mulai menyuntikkan napza dan sebagian besar mengalami pemenjaraan beberapa kali.23
Dengan menetapkan pemenjaraan masal sebagai respon utama terhadap penggunaan napza,
banyak negara sebenarnya telah menciptakan kebijakan de facto untuk memenjarakan semakin
banyak individu yang terjangkit HIV.24 Misalnya, pada 1997, di Amerika Serikat terdapat lebih
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dari 35.000 narapidana dengan HIV setiap harinya. Pada tahun yang sama, lebih dari 150.000
yang dibebaskan terinfeksi HIV. Pada tahun 1997 diperkirakan 20 sampai 26 persen orang
yang hidup dengan HIV (dan 29 sampai 43 persennya terinfeksi HCV) di Amerika Serikat
pernah menjalani hukuman di lapas/rutan.25 Beberapa tahun belakangan di Rusia, setiap
tahunnya sekitar 300.000 narapidana menyelesaikan masa tahanannya, dan banyak dari
mereka yang hidup dengan HIV, HCV, dan/atau tuberkulosis.26 Di Irlandia, menurut sebuah
laporan di tahun 1997, jumlah rata-rata tahunan populasi penjara adalah sekitar 2.200, dengan
sekitar 10.000 narapidana yang masuk dan keluar setiap tahunnya dan menjalani hukuman
rata-rata 2 sampai 4 bulan. Dari sekitar 1.600 warga Irlandia yang mengidap HIV, 300 sampai
500 pernah mengalami pemenjaraan.27
Banyak narapidana yang menjalani hukuman singkat dan residivisme merupakan hal yang
lumrah. Akibatnya, mereka yang HIV-positif (dan individu yang berisiko) kerap berpindah
tempat antara penjara dan masyarakat tempat tinggalnya, tempat ke mana mereka akan
kembali dalam beberapa tahun. Mobilitas tinggi antara penjara dan masyarakat berarti
penyakit menular dan penyakit lainnya yang ditularkan atau diperburuk dalam penjara
tidaklah menetap di sana. Ketika mereka yang hidup dengan HIV dan HCV (dan/atau
tuberkulosis) dibebaskan dari penjara, permasalahan kesehatan penjara menjadi permasalahan
kesehatan masyarakat.

Tantangan bagi Layanan Kesehatan Penjara
Fakta bahwa seperempat populasi HIV positif pernah mengalami pemenjaraan merupakan
sebuah tantangan besar, dan juga kesempatan untuk menyediakan mereka dengan layanan,
pengobatan, dan dukungan, termasuk terapi antiretroviral. Penjara adalah titik penting untuk
menjangkau berjuta-juta orang yang hidup dengan atau berisiko terinfeksi HIV yang luput
dari sistem kesehatan masyarakat.28 Pada kebanyakan negara, populasi minoritas, yang
seringkali menjadi mayoritas populasi penjara, adalah yang paling terpukul oleh HIV dan
cenderung memiliki akses yang lebih sedikit terhadap layanan kesehatan di masyarakat.29 Bagi
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banyak narapidana, pemenjaraan kemudian menjadi salah satu kesempatan untuk
memperoleh layanan kesehatan dan konseling yang sangat dibutuhkan. Menurut Bobrik,

Layanan kesehatan yang terorganisir dengan baik dapat menjadi sumbangan besar bagi
masyarakat luas dengan memberikan layanan pengobatan dan meningkatkan kesehatan,
dengan mendeteksi dan menyembuhkan sejumlah besar kasus TB dan IMS, dengan
menyediakan vaksinasi hepatitis B dan konseling HIV, dengan merujuk para narapidana
kepada sejumlah layanan yang terdapat di masyarakat seusai masa tahanan, dan dengan
membantu proses integrasi kembali ke masyarakat. Masa kurungan seharusnya
menekankan aspek kesehatan individu dan masyarakat luas.30

Walaupun terdapat berbagai kesempatan, berbagai tantangan untuk memberikan perawatan,
pengobatan, dan dukungan yang baik sangatlah besar. Pada banyak negara, tantangan yang
paling besar adalah kurangnya sumber daya, finansial atau lainnya, bagi layanan kesehatan di
penjara dan, lebih umum, sistem lembaga pemasyarakatan. Dalam beberapa kasus di mana
layanan di penjara cukup baik, biaya penyelenggaraannya dipertanyakan dan usaha-usaha
untuk memangkasnya malah memperburuk layanan yang telah ada.31
Kondisi kehidupan yang memprihatinkan yang dialami sebagian besar narapidana di
dunia juga menambah kesulitan. Penyakit menjadi penyebab kematian yang paling umum di
penjara. Organisasi non-pemerintah internasional seperti Amnesty International, Human
Rights Watch, dan berbagai lembaga supervisi regional yang menangani permasalahan hak
asasi, secara sistematis melakukan investigasi dan pendokumentasian kondisi kehidupan para
narapidana, termasuk kekerasan oleh petugas penjara. Kebanyakan organisasi menunjuk pada
jumlah narapidana yang melebihi kapasitas penampungan sebagai masalah utama yang
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menyebabkan stres, kebersihan yang tak memadai, dan kurangnya privasi.32 Human Rights
Watch merangkum kondisi penjara di keseluruhan dunia sebagai berikut:

Walaupun kondisi penahanan bervariasi dari negara yang satu dengan yang lain atau dari
penjara yang satu dengan yang lain, standar yang diterapkan di sebagian besar negara
secara mengejutkan sangatlah buruk. Bahkan lembaga pemasyarakatan dan rumah
tahanan pada negara-negara yang paling kaya dan maju sekalipun digerogoti oleh
permasalahan kepadatan penampungan jauh dari memadai, kurangnya layanan
pengobatan, korupsi dan tindakan semena-mena oleh petugas, dan kekerasan antar
sesama narapidana. Masyarakat menaruh perhatian terutama pada pengurungan
narapidana itu sendiri daripada kondisi tempat mereka dikurung. Dan hal ini
menyebabkan hanya kemajuan kecil yang telah diupayakan untuk memperbaiki keadaan
tersebut.33

Bersamaan dengan hambatan pembiayaan dan kondisi buruk penjara, penyelenggaraan
layanan yang tepat sebagai respon terhadap HIV/AIDS seringkali terbentur oleh ideologi dan
keyakinan yang berlaku yang memilih penghukuman daripada rehabilitasi.34 Lebih jauh lagi,
layanan kesehatan penjara mempunyai prioritas yang rendah dalam sistem pembinaan yang
tentu saja memiliki prioritas dan nilai yang berseberangan dengan layanan kesehatan.
Sederhananya, “pembinaan lebih merupakan aktivitas bidang keamanan masyarakat atau
penegakan hukum daripada aktivitas bidang kesehatan masyarakat”35 Harding mengutarakan:

Pengobatan di penjara memiliki ciri yang aneh, tedapat di antara dua sistem sosial yang
besar, yaitu, penyelenggaraan kesehatan dan perdilan kriminal. Status yang tak nyaman
dan marjinal tersebut bukan merupakan akibat dari pilihan atau orientasi dari petugas
kesehatan penjara. Tapi disebabkan oleh tekanan-tekanan kebijakan peradilan kriminal—
terutama kebijakan penjara—dan beberapa dekade penghirauan oleh ‘lembaga
kesehatan’: kementerian kesehatan, asosiasi medis dan fakultas kedokteran beranggapan
penjara berada di luar wilayah mereka dalam hubungannya dengan layanan kesehatan.
Sebelum epidemi AIDS, WHO tidak menyelenggarakan satu pun kegiatan, konsultasi
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atau studi dengan lingkup penjara. Sampai sepuluh tahun lalu, jurnal-jurnal kedokteran
hampir tidak pernah mengusung artikel tentang kesehatan atau layanan pengobatan di
penjara. Kegagalan layanan kesehatan di penjara telah berakibat pada permasalahan
kesehatan masyarakat yang serius pada banyak sistem-sistem penjara.36

Hak Asasi Internasional dan Kewajiban Sistem Penjara
Meskipun narapidana kehilangan hak kebebasan mereka, mereka tetap memiliki hak-hak dan
perlakuan lain kecuali yang tersingkirkan atau terhambat oleh pemenjaraan mereka. Sejatinya
negara berkewajiban untuk menyediakan para tahanan dengan layanan kesehatan fisik dan
mental bermutu sebanding dengan yang tersedia di luar gerbang penjara.37
Kegagalan untuk menyediakan para narapidana dengan akses pencegahan dan
penanganan HIV yang setara dengan layanan yang tersedia di luar merupakan pelanggaran
hak kesehatan narapidana dalam perspektif hukum internasional. Lebih jauh lagi, hal tersebut
tidak selaras dengan instrumen internasional yang menangani hak-hak para narapidana,
layanan kesehatan penjara, dan HIV/AIDS di penjara, termasuk di dalamnya United Nations’
Basic Principles for the Treatment of Prisoners,38 WHO Guidelines on HIV Infection and AIDS
in Prisons,39 dan United Nations’ International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights.40
Menurut pedoman WHO, “semua narapidana mempunyai hak untuk menerima layanan
kesehatan, termasuk langkah-langkah pencegahan, setara dengan yang tersedia di masyarakat
tanpa diksriminasi, khususnya sehubungan dengan status hukum dan kewarganegaraan
mereka.”
Terkandung dalam pedoman tersebut adalah rekomendasi eksplisit mengenai akses
perawatan dan dukungan bagi narapidana positif HIV yang meliputi layanan pengobatan dan
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konseling psikologi; perawatan lanjutan; informasi mengenai pilihan pengobatan; penerimaan
layanan dan akses ke klinik penelitian yang setara dengan yang tersedia di masyarakat;
kebebasan dari pemaksaan keterlibatan pada klinik penelitian; dan penerimaan layanan seusai
masa tahanan berdasarkan persetujuan mereka.
Panduan Internasional untuk HIV/AIDS dan Hak Asasi (International Guidelines on
HIV/AIDS and Human Rights) mengidentifikasi tindakan khusus berikut ini sehubungan
dengan penjara:

Pejabat-pejabat penjara agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk
kecukupan petugas, pengawasan efektif dan tindakan disiplin yang tepat, guna
melindungi narapidana dari pemerkosaan, kekerasan dan pemaksaan seksual. Pejabatpejabat penjara juga agar menyediakan para narapidana (dan petugas penjara), dengan
akses informasi pencegahan HIV, edukasi, tes dan konseling sukarela, sarana pencegahan
(kondom, pemutih dab alat suntik steril), pengobatan dan pelayanan dan partisipasi
sukarela pada laboratorium penelitian HIV, begitu juga dengan menjaga kerahasiaan, dan
agar melarang tes non-sukarela, pengucilan, dan juga melarang penolakan terhadap akses
fasilitas penjara, perlakuan khusus dan program pembebasan bagi narapidana positif
HIV. Pembebasan awal bagi narapidana yang hidup dengan HIV/AIDS agar menjadi
pertimbangan.41

Pengobatan HIV yang Efektif dalam Lingkup Penjara
Akses terhadap perawatan dan pengobatan, termasuk terapi ARV dan pengobatan infeksi
oportunistik dan infeksi lainnya, bervariasi antara negara maju, berpendapatan tinggi, negara
dalam masa transisi, dan negara berkembang.
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Di negara-negara maju dan berpendapatan tinggi, hak terhadap pemenuhan layanan
kesehatan fisik dan mental dengan standar tertinggi yang dapat dicapai sesuai dengan prinsip
kesetaraan akses perawatan mengharuskan agar narapidana memiliki akses perawatan yang
tinggi, termasuk konsultasi dengan spesialis, tes diagnosa (CD4, viral load, resistensi virus) dan
semua ARV yang telah mendapatkan lisensi untuk dijual di negara tersebut.
Kombinasi terapi antiretroviral, dan khususnya Highly Active Antiretroviral (HAART),
adalah satu pendekatan pengobatan yang telah memberikan hasil positif di negara-negara
maju maupun negara-negara lingkup “sulit” seperti negara-negara berkembang42 dan pada
populasi “sulit” yang terinfeksi HIV seperti penasun.43 Di lingkup dan kelompok-kelompok
seperti ini, kombinasi terapi antiretroviral telah terbukti efektif dalam mencapai penekanan
jumlah virus maksimal dan berkepanjangan, pemulihan dan pemeliharaan fungsi imunologis,
perbaikan kualitas hidup, dan berkurangnya morbiditas dan mortalitas terkait dengan HIV.44
Bila tidak mendapatkan perawatan, sebagian besar yang terinfeksi HIV akhirnya akan
berlanjut mengembangkan sejumlah penyakit terkait HIV dan mati. Namun, bila mereka
menerima terapi antiretroviral mereka dapat hidup dengan kesehatan yang bagus selama
bertahun-tahun. Bagian-bagian tulisan berikut ini mengulas penggunaan terapi antiretroviral
berbasis penjara di negara-negara maju, transisi, dan berkembang.

Pengobatan pada Penjara Negara-negara Maju
Pada negara-negara maju, banyak narapidana yang terinfeksi HIV menerima pengobatan
antiretroviral. Tentu saja, banyak dari mereka yang terinfeksi HIV memulai pengobatan saat
di penjara.45 Akibatnya, kematian terkait AIDS di penjara menurun secara drastis. Di Amerika
Serikat pada 1995, 34 persen kematian di penjara terkait dengan AIDS.46 Sebuah studi sebelum
era HAART menemukan bahwa hitung sel CD4 narapidana yang tidak mendapatkan
pengobatan merosot tajam dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan perawatan di luar
penjara. Studi tersebut mengaitkan sebab penurunan dengan stres akibat pemenjaraan itu
sendiri.47 Namun, dari 1995 sampai 1999, kasus kematian terkait AIDS menurun lebih dari 75
persen pada penjara di Amerika Serikat berkat ketersediaan HAART. Pada 1999, 242 tahanan
negara (20 per 100.000 tahanan negara) di seluruh negeri meninggal karena sebab-sebab
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terkait AIDS, dibandingkan 1.010 pada 1995.48 Departemen Pemasyarakatan Propinsi New
York melaporkan laju kematian terkait AIDS sebesar 40,7 dari 10.000 narapidana pada 1990;
pada 1998 laju tersebut menurun menjadi 6,1 kematian per 10.000 narapidana.49 Hasil serupa
juga didapati pada negara-neagara di mana ART tersedia kepada narapidana.
Penelitian-penelitian yang dilakukan pada penjara-penjara di Amerika Serikat dan
beberapa negara maju lainnya menunjukkan bahwa ketika disediakan perawatan dan akses
pengobatan, narapidana memberikan respon yang baik terhadap ART. Springer dkk
mendokumentasikan, pada sebuah studi kohort retrospektif terhadap narapidana di sistem
penjara Connecticut, bahwa kenaikan jumlah CD4 dan penurunan jumlah virus tercapai
dalam masa hukuman pada narapidana yang mendapatkan pengobatan antiretroviral selama
lebih dari enam bulan: 59 persen mencapai jumlah virus tidak terdeteksi pada akhir masa
hukumannya.50
Kepatuhan
Aspek kunci untuk mencapai manfaat terbesar dari ART ialah kepatuhan terhadap rejimen
yang diberikan. Meskipun lingkup sistem penjara menyumbangkan berbagai rintangan kecil
dan besar terhadap kepatuhan, hal tersebut memberikan beberapa keuntungan juga.51
Sebagian besar studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan para narapidana sama
tingginya dengan mereka yang terdaftar pada layanan kesehatan dasar yang terhubungkan
dengan rumah sakit kabupaten, program rumatan metadon, atau penelitian kohort penasun.52
Pada satu studi yang melibatkan dua penjara Spanyol, tingkat kepatuhan yang dicatat bahkan
melebihi apa yang dicapai di masyarakat.53
Kepatuhan yang demikian sangatlah mengesankan mengingat hambatan-hambatan
institusional yang dihadapi para narapidana. Di antara masalah-masalah yang paling sering
diungkapkan narapidana adalah ketidaktersediaan obat-obatan dan tidak dipebolehkannya
atau tidak mampunya pasien memenuhi panggilan pemeriksaan karena “penguncian” sel atau
transfer narapidana.54 Pada kebanyakan kasus, penerimaan dan kepatuhan ART oleh
narapidana didasarkan pada faktor-faktor yang berbeda. Penerimaan terapi oleh narapidana
dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap dokter dan terhadap obat-obatan HIV. Kepatuhan
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yang merosot terhadap pengobatan narapidana rupanya berkorelasi dengan efek samping,
pengucilan diri, dan kompleksitas rejimen antiretroviral.55 Pada satu studi, pengucilan diri
berhubungan dengan 12 kali risiko lebih tinggi terhadap ketidakpatuhan, dan setiap bagian
kompleksitas rejimen antiretroviral dikaitkan dengan tiga kali risiko lebih tinggi terhadap
ketidakpatuhan.56 Pada sebuah studi lain terhadap narapidana perempuan yang terinfeksi
HIV, baik penerimaan dan kepatuhan tampaknya mempunyai hubungan yang erat dengan
hubungan interpersonal para narapidana dengan petugas kesehatan dan lingkungan
sebayanya.57

Tata cara pemberian pengobatan
Tata cara pemberian ART dapat berpengaruh besar terhadap kepatuhan pengobatan.
Beberapa layanan kesehatan lembaga pemasyarakatan memberikan antiretroviral di bawah
pengawasan langsung. Tingkat kepatuhan tinggi yang diperlukan untuk mempertahankan
penekanan virus (di atas 95 persen dari dosis obat yang diberikan58) dapat menjadi justifikasi
bagi terapi dengan pengawasan langsung (DOT). Alternatif DOT termasuk DOT yang
dimodifikasi dan “keep on person” (KOP). Dengan DOT yang dimodifikasi, pasien menerima
dosis harian antiretroviralnya dengan menenggak dosis pagi di depan petugas dan kemudian
menenggak sendiri dosis berikutnya. Dengan KOP pasien menyimpan sendiri sekotak obat
penuh dalam sel mereka (ketika pendingin tidak diperlukan) dan menenggak sendiri.59
Strategi-strategi manapun dapat dipilih, dan kedua strategi ini juga digunakan secara
bersamaan di satu penjara terhadap pasien-pasien yang berbeda. Manfaat dan kerugian dari
masing-masing tata cara telah dipaparkan secara mendalam oleh Pontali.60 Studi-studi yang
tersedia sampai saat ini memberikan bukti yang beragam mengenai tata cara mana yang
paling dianjurkan.
Sebuah studi di Italia yang membandingkan DOT dengan DOT yang dimodifikasi
menunjukkan bahwa kelompok DOT mempunyai hasil virologi dan imunologi yang jauh
lebih baik.61 Fisch dkk. juga menunjukkan data pendukung efektifitas DOT. Mereka
membandingkan respon virologi narapidana dan non-narapidana positif HIV yang terdaftar
pada uji coba Aids Clinical Trial Group yang menerima tiga atau empat kombinasi rejimen
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obat. Pada minggu ke 80, 95 persen narapidana yang menerima pengobatan dengan DOT
mempunyai jumlah virus di bawah 400 kopi/mL, dibandingkan dengan 75 persen nonnarapidana, meskipun para narapidana memiliki CD4 baseline yang lebih rendah dan tingkat
HIV RNA yang lebih tinggi.62 Namun tidaklah jelas apakah DOT yang menyebabkan
perbedaan hasil virologi pada studi penelitian ini atau apakah mereka yang berada di dalam
penjara mempunyai kepatuhan yang lebih baik terhadap terapi obat karena alasan-alasan lain,
semisal karena mereka menerima pengobatan gangguan mental dan penggunaan napza ilegal
berhasil dikurangi.63 Pada studi penelitian penjara yang lain, Wohl dkk. menunjukkan tidak
adanya perbedaan yang berarti dalam kepatuhan antara pengobatan sendiri dengan DOT.64
Altice dkk. juga menemukan bahwa tingkat kepatuhan serupa bagi pasien yang mengonsumsi
obat-obatannya sendiri (85 persen) dan bagi mereka yang menerima DOT (82 persen).65

Kerahasiaan
Antri dalam barisan panjang untuk menerima DOT dapat mengurungkan niat narapidana
untuk memulai atau melanjutkan terapi. Para narapidana dapat merasa khawatir dilabel
positif HIV bila mereka terlihat beberapa kali sehari berada dalam antrian pengobatan, dan
karenanya DOT mengakibatkan terungkapnya kerahasiaan.66 Altice dkk. mencatat bahwa
sejumlah besar partisipan dalam studi mereka merasa terkucilkan secara sosial karena positif
HIV, dan banyak narapidana melaporkan mereka merahasiakan status HIV-nya dari
narapidana lain.67 Wohl dkk. menemukan bahwa 68 persen partisipan memberikan tanggapan
mereka memilih untuk membawa obat-obatannya daripada disediakan dengan DOT. Berdiri
dalam antrian yang berarti mengkompromikan kerahasiaan status mereka merupakan
keluhan utama bagi para tahanan.68

Kesinambungan perawatan
Wood dkk.,69 Palepu,70 dan Stephenson dkk.71 semuanya menemukan bahwa transisi antara
penjara dan masyarakat seringkali dikaitkan dengan interupsi pada perawatan dan
pengobatan dengan dampak yang merugikan terhadap hasil virologi dan imunologi. Springer
dkk. mendokumentsikan efektifitas ART pada narapidana positif HIV, namun menemukan
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bahwa mereka yang dipenjara kembali mengalami peningkatan jumlah virus dan penurunan
rata-rata pada hitung limfosit CD4 sebesar 80 limfosit/µL.72 Pemenjaraan kembali dapat
dikaitkan dengan kekambuhan menggunakan napza, terputusnya terapi, dan, mungkin,
gangguan mental yang tidak terkendali. Manfaat dalam status kesehatan yang didapat selama
masa pemenjaraan hilang bagi mereka yang dipenjarakan kembali. Hal ini menggarisbawahi
kebutuhan akan layanan paska-perawatan bagi mereka yang terinfeksi HIV saat
pembebasan.73
Mantan narapidana menghadapi banyak kendala setelah kembali ke masyarakat, yang
menggarisbawahi peranan paska-perawatan, terutama bagi tahanan yang memiliki riwayat
penggunaan napza. Bagi narapidana yang hidup dengan HIV, kendala-kendala ini dapat
menjadi penghalang besar bagi keberlanjutan pengobatan. Karena penjara hanyalah
persinggahan bagi kebanyakan terhukum, perencanaan seksama pelepasan narapidana adalah
kunci dalam mempertahankan manfaat layanan kesehatan yang terlebih dahulu didapat
dalam penjara, dan hal ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif.74 Perencanaan yang
efektif akan mempertimbangkan berbagai permasalahan seperti penempatan kerja,
pengobatan bagi penggunaan napza, gangguan mental dan rujukan, kunjungan layanan
pengobatan HIV dan lainnya, dan rujukan untuk bantuan tempat tinggal. Perencanaan yang
matang dapat membantu mantan narapidana mematuhi pengobatan mereka dengan
memberikan layanan bantuan stabilisasi sosial, transportasi, dan perawatan anak.75 Di Rhode
Island, model program terintegrasi yang memberikan perencanaan matang sebelum usainya
masa tahanan mengurangi tingkat residivisme 12 bulan pada narapidana perempuan positif
HIV dari 39 persen menjadi 17 persen76 dan mengurangi angka residivisme dua tahun pada
kohort penjara Massachusets dari 72 persen menjadi 49 persen.77 Terdapat spekulasi bahwa
hasil-hasil ini dapat turut diaplikasikan pada perawatan HIV lanjutan dan keberlangsungan
reguler ART.78 Pengalaman awal menunjukkan bahwa jembatan antara penjara dan
masyarakat ini dapat dilaksanakan dan sangat esensial artinya bagi kesinambungan
perawatan HIV.79 Di samping itu perencanaan pembebasan dan rujukan kepada layanan
paska-perawatan di masyarakat tidak hanya menjaga kesinambungan layanan pengobatan,
tapi juga memfasilitasi upaya pencegahan sekunder yang berlangsung.80
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Pentingnya kesinambungan perawatan dari penjara ke masyarakat juga menggarisbawahi
pentingnya menjaga perawatan saat narapidana berpindah seputar sistem peradilan. Transfer
dari satu penjara ke penjara lain atau jadwal pengadilan dapat berakibat kesulitan
mengkoordinasi layanan pengobatan dan penyediaan pengobatan tepat waktu.81

Kondisi komorbid
Banyak mereka yang hidup dengan HIV dalam penjara juga hidup dengan HCV, dan banyak
narapidana positif HIV terus menderita, menularkan, dan mendapatkan tuberkulosis.
Sejumlah studi belakangan ini telah menunjukkan bahwa perawatan HCV dapat dilakukan
dan tampak memberikan manfaat pada populasi pemasyarakatan.82 [Untuk informasi lebih
jauh mengenai pengobatan HIV dan koinfeksi HCV, lihat bab lima dan enam].
Bagi narapidana yang hidup dengan HIV, tuberkulosis menjadi ancaman kesehatan yang
besar. Infeksi HIV adalah faktor risiko paling penting bagi berkembangnya tuberkulosis dan
tuberkulosis adalah penyebab kematian utama bagi mereka yang hidup dengan HIV.
Terdapat pula bukti yang menunjukkan bahwa tuberkulosis dapat meningkatkan kecepatan
replikasi HIV. Beberapa laporan mengesitmasikan tuberkulosis 100 kali lebih sering dijumpai
di penjara dari pada di masyarakat. Kondisi kehidupan penjara yang di bawah standar,
termasuk daya tampung yang tak layak, ventilasi dan gizi yang tidak memadai, memperburuk
berbagai usaha untuk mengendalikan penyebaran tuberkulosis dalam penjara. Lebih jauh lagi,
penjara-penjara di berbagai sebaran wilayah dunia dari Thailand, New York, dan Rusia telah
melaporkan tingginya angka tuberkulosis resisten obat relatif terhadap populasi umum.83
[untuk informasi mengenai pengobatan bagi HIV dan koinfeksi tuberkulosis, lihat bab tujuh].

Pengobatan HIV bagi Narapidana di Negara Berkembang dan Negara
Transisi: Saatnya Bertindak
Bagi negara transisi dan negara berkembang, komitmen masyarakat internasional terhadap
prinsip kesetaraan dalam pengobatan di masyarakat dan penjara, juga niat kesediaan
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pemerintah domestik untuk menganut prinsip tersebut, diuji dalam konteks kampanye 3X5
WHO.
Sampai saat ini, tersedia sedikit informasi mengenai apa yang sedang diupayakan guna
memastikan bahwa sistem penjara merupakan bagian integral dari upaya perluasan, dan tidak
ada studi ataupun pedoman mengenai masalah ini. Pada Desember 2005, sebuah artikel berita
di British Medical Journal mencatat bahwa seorang narapidana Afrika Selatan yang dipenjara
karena melakukan pembunuhan dan menderita AIDS telah memenangkan haknya untuk
meninggal di kediamannya di tengah anggota keluarganya. Artikel tersebut menyebutkan
bahwa narapidana tersebut tidak pernah mendapatkan pengobatan antiretroviral, “walaupun
pengobatan ini seharusnya tersedia di penjara-penjara seantero negeri.” Jumlah kematian
pada narapidana Afrika Selatan karena apa yang diketahui sebagai “sebab alamiah” telah
meningkat tajam, dan sebagian besar dari jumlah kematian ini disebabkan oleh AIDS.84 Di
samping putusan pengadilan terdahulu yang memberikan akses ART bagi narapidana di
penjara, jumlah narapidana yang menerima ART tidak diketahui.85 Departemen Layanan
Pemasyarakatan Afrika Selatan saat ini sedang mengkaji proposal kebijakan HIV/AIDS bagi
pelanggar hukum dan telah mensinyalkan akan mengikutsertakan narapidana dalam proses
implementasi perluasan ART di tingkat propinsi. Departemen mengakui bahwa kendala yang
dihadapi sangat besar, termasuk meningkatnya prevalensi HIV di penjara, komplikasi yang
berkembang dalam penanganan TB, membuat sarana keamanan bagi narapidana yang
menerima ART untuk menerima pengobatan dan menjalani pemeriksaan pada pusat
kesehatan masyarakat, dan memastikan akses pengobatan sekeluarnya dari penjara. Seorang
komentator memperhatikan bahwa departemen harus mampu untuk menyediakan akses ART
“tanpa cacat,” karena sejumlah dampak negatif baik bagi pasien maupun kesehatan
masyarakat bila pengobatan terputus atau terhenti.86 Pada Maret 2006, lebih dari 200
narapidana positif HIV mengakhiri aksi mogok makan setelah para pejabat penjara
mengabulkan tuntutan mereka akan pengobatan.87 Dalam analisa mengenai Zambia, Simooya
dan Sanjobo pada bulan Desember 2005 mencatat bahwa “hidup dengan HIV/AIDS dan
penyakit kronis lainnya di penjara, tetap merupakan hukuman ganda bagi para tahanan di
berbagai belahan dunia.”88 Penulisnya mengemukakan bahwa hanya sedikit negara yang
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mematuhi prinsip kesetaraan dalam pengobatan. Pada tahun 2004 saja, 449 narapidana
meninggal karena penyakit terkait AIDS di penjara-penjara Zambia, dan bahwa hanya
sejumlah kecil narapidana yang hidup dengan HIV/AIDS yang menerima ART—walaupun
Zambia termasuk relatif sukses dalam perluasan akses pengobatan beberapa tahun
belakangan.89 Simooya dan Sanjobo menulis kesimpulan:

Dengan lingkup seperti ini, telah menjadi suatu keharusan bahwa layanan standar
HIV/AIDS yang disokong oleh kampanye agresif untuk meningkatkan kondisi
kehidupan dalam penjara sangat dibutuhkan di Zambia dan negara-negara lain yang
terdampak oleh pandemi AIDS. Layanan-layanan ini harus setara dengan layananlayanan yang tersedia di luar penjara dan juga meliputi perawatan maupun akses terapi
antiretroviral.
Di seluruh dunia, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS sekarang dapat hidup lebih
lama dan dapat lebih berguna bagi hidupnya, dan mereka yang hidup di penjara harus
berhenti menderita akibat infeksi yang penanganannya sekarang telah dimengerti dengan
baik. Tak ada satu pun alasan hukum, kesehatan, atau moral bagi hukuman ganda
HIV/AIDS dalam penjara.

Beberapa sistem penjara di Eropa Timur dan negara bekas Uni Soviet telah memulai program
pengobatan skala kecil, atau telah memulai mengedukasi petugas kesehatan penjara terhadap
program-program tersebut. Bagaimanapun juga, hanya sedikit yang telah diupayakan,
dibandingkan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Misalnya, Bobrik memperkirakan pada
2004 bahwa hanya 2 atau 3 persen dari narapidana dengan HIV atau AIDS (yaitu, sekitar
1.000) di Rusia yang mempunyai kebutuhan klinis akan HAART.90 Namun dalam 5 tahun,
sekitar 75 persen (25.000) akan membutuhkan pengobatan tersebut. Memastikan program
pengobatan HIV berkesinambungan yang terintegrasi atau setidaknya terhubungkan dengan
program pengobatan HIV umum Rusia dan menjawab kebutuhan narapidana yang hidup
dengan HIV/AIDS yang kian bertambah akan menjadi sebuah tantangan besar.

Kesimpulan dan Rekomendasi
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1. Penjara harus menjamin bahwa narapidana akan menerima perawatan, dukungan, dan
pengobatan yang setara dengan yang tersedia bagi mereka yang hidup dengan HIV/AIDS
di masyarakat, termasuk HAART yang berkesinambungan.

Kemunculan kombinasi terapi antiretroviral telah mengurangi angka mortalitas terkait infeksi
HIV dan AIDS secara drastis di negara-negara seluruh dunia di mana ART dapat diakses
masyarakat. Terdapat penurunan tingkat mortalitas yang paralel pada mereka yang dipenjara
di negara-negara tersebut. Menyediakan akses ART kepada mereka yang membutuhkan
dalam konteks lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah tantangan, tapi sangatlah
diperlukan dan dapat dilaksanakan. Berbagai studi telah medokumentasikan bahwa ketika
perawatan dan akses pengobatan tersedia, narapidana memberikan respon yang baik
terhadap pengobatan antiretroviral. Tingkat kepatuhan dapam penjara dapat sama tingginya,
atau lebih tinggi daripada, tingkat kepatuhan pasien di masyarakat. Tapi manfaat kesehatan
yang diperoleh selama masa pemenjaraan dapat menjadi sia-sia bila perencanaan pembebasan
yang seksama dan hubungan dengan perawatan di masyarakat tidak diperhitungkan.

2. Ketika ART semakin tersedia di negara-negara maju dan transisi, sangatlah penting
untuk menjamin ketersediaan ART pada penjara-penjara di negara tersebut. Menjaga
kesinambungan perawatan dari masyarakat ke penjara dan kembali ke masyarakat, juga
kesinambungan perawatan dalam penjara, merupakan komponen vital dari kesuksesan
berbagai upaya perluasan cakupan pengobatan. Upaya-upaya ini harus terdapat pada
tingkatan internasional, nasional, regional dan lokal.

Internasional
Pada tingkat internasional, inisiatif akses pengobatan oleh WHO dan organisasi lain perlu
mengikutsertakan komponen khusus penjara dan memastikan bahwa sistem penjara
disertakan dalam misi bantuan teknis. Inisiatif-inisiatif ini juga harus mengumpulkan dan
mempublikasikan data tentang akses dan cakupan dalam penjara; menggarisbawahi,
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mengembangkan, dan mempromosikan model yang menggambarkan praktek yang baik dan
paling baik; dan mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan dan donor terhadap
implikasi kesehatan masyarakat dan hak asasi yang ditimbulkan oleh akses pengobatan yang
tak memadai dalam penjara. Selanjutnya, Global Fund dan donor internasional harus
digerakkan terhadap permasalahan yang berkenaan dengan HIV/AIDS dalam penjara, dan
pendanaan tersedia secara khusus untuk HIV/AIDS dalam penjara, termasuk inisiatif untuk
meningkatkan layanan perawatan kesehatan dalam penjara dan kondisi umum yang
mempengaruhi kesehatan narapidana.

Nasional
Beberapa langkah diperlukan pada tingkat nasional: (1) lembaga penanganan penjara harus
memiliki tempat pada komisi HIV/AIDS nasional, dan permasalahan penjara patut menjadi
bagian dari kerangka kerja program HIV/AIDS yang disetujui dan bagian dari sistem
pengawasan dan evaluasi tingkat nasional; (2) lembaga penanganan penjara perlu dilibatkan
dalam setiap aspek perluasan akses pengobatan, dari pengajuan pendanaan (untuk
memastikan terdapat dana yang disisihkan untuk penjara), sampai pengembangan,
implementasi, dan pengawasan dan evaluasi dari rencana-rencana pengobatan; (3)
kementerian

yang

bertanggungjawab

terhadap

kesehatan

dan

kementerian

yang

bertanggungjawab terhadap penjara perlu bekerjasama dengan erat, menanggapi masalah
kesehatan penjara sebagai masalah kesehatan masyarakat; dengan cara lain, pemerintah perlu
memberikan tanggung jawab layanan kesehatan dalam penjara kepada kementerian,
departemen, dan lembaga yang mengelola layanan kesehatan bagi masyarakat (lihat di
bawah); (4) pedoman perlu dikembangkan dengan menyebutkan bahwa mereka dengan HIV
atau AIDS diperbolehkan menyimpan obat-obatannya, atau disediakan pengobatan, pada saat
penangkapan, selama masa pemenjaraan, dan pada kesempatan di mana mereka dipindahkan
antar penjara atau untuk menghadiri pengadilan. Polisi dan petugas lapas perlu diberikan
pendidikan tentang pentingnya kesinambungan pengobatan.

Regional dan lokal
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Akhirnya, penjara perlu membentuk kemitraan pada tingkat regional dan lokal dengan klinik
kesehatan, rumah sakit, universitas, dan LSM (termasuk organisasi orang yang hidup dengan
HIV atau AIDS) guna memberikan layanan perawatan kesehatan atau lainnya bagi
narapidana, dan mengembangkan program perawatan dan pengobatan yang terintegrasi.

3. Mengusahakan agar pengobatan substitusi tersedia di penjara dan menyadari semakin
pentingnya peranan substitusi dalam memfaslitasi pemberian terapi antiretroviral bagi
penasun.

Di banyak negara, sejumlah besar dari mereka yang membutuhkan ART adalah penasun. Bagi
mereka, akses terapi substitusi seringkali menjadi syarat untuk mendapatkan pengobatan
antiretroviral. Terapi rumatan mampu menstabilkan kehidupan pengguna napza yang
mengalami ketergantungan opioid, dan menghindari atau menangani komplikasi penggunaan
napza suntik, dan merupakan komponen esensial dalam strategi menjaga penasun tetap
berada dalam pengobatan.91 Terapi rumatan juga merupakan titik awal yang dapat
difungsikan untuk perluasan ART, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan meningkatkan
akses perawatan.92 Ketika terapi substitusi tersedia di masyarakat, maka terapi substitusi juga
harus tersedia di penjara-penjara, sehingga mereka yang menjalani terapi substitusi dan ART
mampu untuk mengakses tanpa harus terputus (interupsi).

4. Agar meningkatkan akses perawatan dan pengobatan, termasuk ART, sistem lembaga
pemasyarakatan harus meningkatkan akses tes HIV. Terutama dengan cara:


Menawarkan tes HIV kepada para narapidana pada saat masuk dan secara rutin selama
masa pemenjaraan sehingga mereka mendapatkan hak untuk mengetahui status HIV
mereka; dan dengan demikian, mereka yang positif HIV dapat mengambil manfaat dari
akses perawatan, pengobatan (termasuk ART), dan dukungan.



Senantiasa menyediakan layanan tes HIV berbasis kesukarelaan dengan memberikan
informed consent kepada mereka yang menjalani tes dan akses konseling pre- dan paska-tes.
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Menghubungkan secara erat layanan tes dan konseling dengan akses perawatan,
pengobatan, dan dukungan bagi mereka yang kedapatan hasil tes positif. Tes dan
konseling layaknya menjadi bagian dari program HIV/AIDS komprehensif yang turut
menyertakan akses pencegahan.

Terdapat sejumlah bukti bahwa program rutin yang menawarkan tes HIV pada saat masuk
penjara dapat membuat narapidana menyambut tes HIV tersebut,93 terutama bila tes HIV
merupakan bagian dari sebuah program perawatan dan pengobatan yang komprehensif, dan
bila hasil tes HIV dapat dijaga kerahasiaannya, dan mereka yang dengan sukarela membuka
tatus HIV positif mereka tidak mengalami diskriminasi atau kekerasan.94 Sebaliknya,
kebijakan tes dengan paksaan (mandatory) dan pemisahan (segregation) tidak membuahkan
hasil.95 HIV tidak ditularkan melalui kontak wajar (seperti TB aktif, misalnya), dan karenanya
tes dengan paksaan dan pemisahan mereka yang hidup dengan HIV dalam penjara tidak
memiliki manfaat dalam ranah kesehatan masyarakat. Di Amerika Serikat, pemisahan tahanan
yang positif HIV pada salah satu penjara di South Carolina mengakibatkan ledakan wabah
tuberkulosis dengan 71 persen tahanan yang mendiami komplek yang sama terjangkit infeksi
tuberkulosis baru ,didiagnosa melalui pemeriksaan tes kulit, atau mengembangkan gejalagejala tuberkulosis. Tigapuluh satu tahanan, dan seorang mahasiswa kedokteran di rumah
sakit setempat kemudian terjangkit tuberkulosis aktif.96

5. Layanan perawatan kesehatan di penjara perlu mendapatkan pendanaan yang layak dan
beranjak dari model lama “berdasarkan panggilan” menjadi sistem yang proaktif.

Pada 1992, sebuah studi gabungan oleh American College of Physicians, National Commission
on Correctional Health Care, dan American Correctional Health Services Association,
mengemukakan “krisis pada layanan kesehatan lembaga pemasyarakatan.” Studi tersebut
menguak bagaimana pemenjaraan sejumlah besar pengguna napza, banyak di antaranya
hidup dengan HIV/AIDS, telah memperburuk permasalahan yang ada dalam penyediaan
perawatan kesehatan di penjara.
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Studi ini kemudian merekomendasikan, di antaranya, agar anggaran layanan kesehatan
lembaga pemasyarakatan hendaknya mencerminkan kebutuhan yang kian berkembang dari
populasi penjara; agar layanan kesehatan pada lembaga pemasyarakatan terintegrasikan
dengan elemen sektor kesehatan masyarakat lainnya; dan agar layanan kesehatan pada
lembaga pemasyarakatan dapat beranjak dari model reaktif “berdasarkan panggilan” menjadi
sebuah sistem yang proaktif yang menekankan deteksi awal penyakit dan pengobatan,
peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit.97 Rekomendasi-rekomendasi ini sejalan
dengan sejumlah rekomendasi lain dari studi setelahnya pada penjara federal di Kanada.
Studi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan bagi infrastruktur kesehatan masyarakat
untuk melaksanakan tugas utamanya dalam penjara dengan mengimplementasikan rangkaian
upaya pemeriksaan, perlindungan, dan peningkatan status kesehatan narapidana; secara
efektif melaksanakan survey terhadap penyakit menular dan kronis; mengkoordinasikan
langkah-langkah pencegahan penyakit dan penanganan kecelakaan; dan mengevaluasi
efektifitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan kesehatan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa
“menjawab berbagai keperluan kesehatan [narapidana] akan memberikan sumbangsih bagi
suksesnya proses rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.”98

6. Mempertimbangkan secara seksama dampak positif bagi penanganan HIV/AIDS di
penjara yang dapat diperoleh dengan transfer kendali kesehatan di penjara kepada
lembaga-lembaga kesehatan masyarakat.

Pada hampir seluruh sistem lembaga pemasyarakatan di dunia, layanan kesehatan disediakan
oleh kementerian atau departemen yang bertanggung jawab terhadap administrasi penjara,
bukannya oleh kementerian atau departemen yang bertanggung jawab terhadap layanan
kesehatan. Penjara tidak dibangun dan karenanya tidak dilenkapi dengan sarana guna
menangani narapidana yang terinfeksi penyakit-penyakit kronis, dan dapat berakibat fatal
seperti HIV/AIDS, hepatitis, dan tuberkulosis. Penjara tidak memiliki petugas dalam jumlah
memadai, pelatihan petugas yang layak atau peralatan yang layak untuk memenuhi
kebutuhan kesehatan pada narapidana yang menderita penyakit-penyakit tersebut. Otoritas
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dan pengaruh para pejabat penjara dapat saja mengkompromikan tanggung jawab etik
petugas layanan kesehatan. Pada situasi di mana petugas layanan kesehatan penjara memiliki
komitmen tuntuk memenuhi tanggung jawab etik mereka terhadap narapidana dan untuk
menyediakan layanan kesehatan yang layak, pengurus dan petugas keamanan penjara
seringkali menghambat mereka untuk bertindak demikian. Kepercayaan sangatlah penting
bagi hubungan etik yang efektif antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Ketika
layanan kesehatan narapidana tunduk kepada pengurus penjara, kemungkinan narapidana
akan mempercayai penyedia layanan kesehatan sangatlah kecil. Minimnya kepercayaan turut
mengakibatkan perawatan kesehatan di bawah standar bagi narapidana.99
Pengalaman di berbagai sistem lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan bahwa
layanan kesehatan di penjara dapat diberikan dengan lebih efektif oleh instansi kesehatan
masyarakat daripada oleh pengurus penjara. Hal ini memiliki keuntungan memperkuat
hubungan antara kesehatan di masyarakat dengan kesehatan di penjara.100 Norwegia
merupakan salah satu negara pertama yang memulai perubahan demikian pada
kepengurusan kesehatan penjara, dan Prancis telah membuahkan hasil yang baik semenjak
transfer manajemen kesehatan penjara kepada Departemen Kesehatan tahun 1994 dan dengan
peruntukan satu rumah sakit untuk tiap penjara.101

7. Begitu sistem lembaga pemasyarakatan berkembang dan mulai mengimplementasikan
program perawatan dan pengobatan, perhatian khusus harus dipusatkan kepada informasi
dan layanan-layanan yang diperuntukkan bagi narapidana perempuan.

Karena terdapat lebih sedikit perempuan dibandingkan laki-laki dalam penjara, layananlayanan kesehatan yang disediakan untuk perempuan terkadang sangat minim dan
berkualitas rendah. Dengan maraknya HIV/AIDS, permasalahan baru timbul bagi narapidana
perempuan. Narapidana perempuan membutuhkan upaya pencegahan yang sama dan
tingkat perawatan, pengobatan, dan dukungan yang sama seperti narapidana laki-laki.
Namun, diperlukan upaya-upaya yang memberikan penegasan bahwa permasalahan yang
dihadapi perempuan pada lingkup penjara seringkali mencermintkan, dan diperparah, oleh
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kelemahan dan kekerasan yang telah diderita oleh banyak perempuan di luar penjara. Tugas
untuk melindungi narapidana perempuan dari penularan HIV dan untuk menyediakan
perawatan, pengobatan, dan dukungan bagi mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, adalah
tantangan yang berbeda–-dan terkadang lebih besar–dari tantangan yang dihadapi dalam
penanganan HIV bagi narapidana laki-laki.

8. Akhirnya, prioritas harus ditekankan demi mengurangi jumlah orang yang dipenjarakan.

Pemejaraan tidak dapat dipandang sebagai solusi jangka pendek atau panjang bagi
permasalahan napza baik individu maupun masyarakat. Berbagai penelitian telah
menunjukkan bahwa rasa takut akan penangkapan dan sanksi keras tidaklah menjadi faktor
utama

dalam

pertimbangan

keputusan

seseorang

untuk

menggunakan

atau

memperdagangkan napza. Terdapat sebuah penelitian juga yang menunjukkan korelasi kecil
antara tingkat pemenjaraan dengan prevalensi penggunaan napza di suatu negara atau suatu
kota tertentu; dan bahwa dampak upaya pemberantasan terhadap harga jauh kurang
memberikan manfaat daripada kekuatan pasar lainnya.102 Dengan biaya-biaya terkait
pemenjaraan yang besar sebagai salah satu cara mengurangi permasalahan napza, sangatlah
sukar untuk memberikan justifikasi terhadap efektifitas pendekatan kebijakan napza yang
memberikan prioritas terhadap penangkapan dan hukuman tinggi bagi pengguna napza.
Banyak dari permasalahan yang ditimbulkan oleh infeksi HIV dan oleh penggunaan napza
dalam penjara dapat dikurangi bila alternatif terhadap pemenjaraan, khususnya kejahatan
terkait napza, dapat dikembangkan dan tersedia. Pada 1987, WHO, dalam sebuah
pernyataannya pada Konsultasi terhadap Pencegahan dan Kontrol AIDS (Consultation on
Prevention and Control of AIDS in Prisons) yang pertama, mencatat bahwa “[n]egara
dapat...mengkaji kembali kebijakan sanksi pemenjaraan, khususnya yang menyangkut para
pelaku penyalahgunaan napza, dipandang dari sisi epidemi AIDS dan dampaknya terhadap
penjara.”103 Kenyataan bahwa banyak negara yang memalingkan perhatiannya dari saran ini
terus memicu krisis kesehatan masyarakat dan hukum kriminal yang senantiasa meluas.
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